
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA          
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanţării pe o perioadă de 3 ani după încheierea  
proiectelor, a serviciilor înfiinţate prin linia bugetară PHARE/2003/005-551.01.04.01 

 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit in şedinţa  ordinară la data de 17.11.2005; 
Luând în dezbatere: 

  - Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării pe o perioadă de 3 ani după încheierea 
proiectelor, a serviciilor înfiinţate prin linia bugetară PHARE/2003/005-551.01.04.01; 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.277/10.11.2005; 
- Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare si bugete nr. 12296 din 10.11.2005; 
- Referatul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba nr.8677/8.11.2005 

Văzând avizul  favorabil al Comisiei de specialitate 1- Comisia economică şi 
administrarea domeniului public şi privat; 
           Având în vedere Ordinul  nr.205/2005 al Preşedintelui  Autorităţii Naţionale pentru  
Persoanele cu Handicap privind aprobarea  Standardelor minime de calitate pentru  centre 
rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap 
şi locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap şi art. 104 alin(1) lit. „m” di Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 

În temeiul art. 109   din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică  locală  , cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă finanţarea pe o perioadă de 3 ani după încheierea proiectelor a 
următoarelor servicii pentru  persoane adulte  cu handicap, care vor fi înfiinţate de către  Direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, prin linia bugetară   PHARE/2003/005-
551.01.04.01, după cum urmează: 

a) patru locuinţe protejate, prin proiectul „ Restructurarea  Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos”; 

b) trei locuinţe protejate,  prin proiectul „ Restructurarea  Centrului de Îngrijire şi 
Asistenţă Abrud”; 

c) trei locuinţe protejate,  prin proiectul „ Restructurarea Căminului pentru 
persoane vârstnice Sebeş”;  

d) două locuinţe protejate prin proiectul „ Restructurarea Căminului pentru 
persoane vârstnice Blaj”.  

Art.2. Finanţarea prevăzută la art.1 va fi asigurarea de către Consiliul judeţean Alba prin 
alocarea sumelor necesare din bugetul  de venitul şi cheltuieli al Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului Alba  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică: 
-    Instituţiei prefectului - judeţul Alba, 

- Direcţiei generale de  asistenţă socială şi protecţia copilului Alba , 
- Direcţiei de dezvoltare şi bugete. 
 

 PREŞEDINTE,   
   Ion DUMITREL                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR GENERAL 
                                                                                          Mariana HURBEAN 
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